Bohoslužby v Horním Jelení,
Radhošti, Borohrádku
a Šachově
www.hornijeleni.9e.cz
v období 15.12.-22.12.2019

7.30 mše sv. v Borohrádku
Neděle 15. prosince
8.45 mše sv. v Horním Jelení
3. neděle adventní - gaudete 10.00 mše sv. v Radhošti
15.00 mše sv. v Šachově
10.00 mše sv. v DD v Borohrádku
Pondělí 16. prosince
14.00 mše sv. v Simeonu
Úterý 17. prosince
Středa 18. prosince
Čtvrtek 19. prosince
Pátek 20. prosince
Sobota 21. prosince
Sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve

Neděle 22. prosince
4. neděle adventní

11.00 mše sv. + pohřební obřady v Horním Jelení
18.00 mše sv. v Horním Jelení
18.00 adventní koncert v Borohrádku
17.35 modlitba sv. růžence
18.00 mše sv. v Horním Jelení + adventní zamyšlení
po mši sv. předvánoční úklid kostela
8.00 rorátní mše sv. v Horním Jelení
15.00 adventní koncert v Šachově
16.00 mše sv. v Zámrsku s nedělní platností
7.30 mše sv. v Borohrádku
8.45 mše sv. v Horním Jelení
10.00 mše sv. v Radhošti
16.30 adventní vycházka v Horním Jelení

! 20 minut před každou mší sv. – příležitost ke svátosti smíření !
Dobrou modlitbou můžeme rozkazovat nebi i zemi.
sv. Jan Maria Vianney

Sbírka v kostele 8. 12. 2019:
Horní Jelení
Radhošť
Borohrádek
Šachov

1 230,- Kč
428,-Kč
550,- Kč
-,-Kč

Gaudete
(lat. „radujte se“) je v západní liturgické tradici 3. nedělí
adventní doby. Od ostatních dnů adventu, kterým je
vlastní fialová liturgická barva, je neděle Gaudete spolu s
nedělí Laetare jediným dnem, jehož barva je růžová coby
barva radosti z toho, že se oslava Narození
Páně (Vánoce) již přiblížila. O tomto dni není jako během
zbytku adventu zakázána květinová výzdoba kostela.
Historicky se neděle Gaudete v Římě slavila v bazilice sv.
Petra (tzv. statio).
Název
neděle
pochází
ze
vstupní antifony mše této neděle, která zní: „Gaudete in Domino semper“ („Vždy se radujte v Pánu“).
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gaudete

"Gaudete" - třetí adventní neděle
„Když se duše raduje, ničeho se nestrachuje.“ (ruské přísloví)
Jednotlivým nedělím adventu přiřadily různé tradice roztodivná jména. Tradice všemocné ruky trhu již
od dob První republiky hovoří o neděli železné, bronzové, stříbrné a zlaté. Možná podle toho, jak
rostou předvánoční třžby obchodníků. Je zajímavé, že toto označení u našich německy mluvících
sousedů není běžné. Lidové tradice vycházející z křesťanství na první neděli adventní rozsvěcují na
adventním věnci „svíci proroků“ na památku proroků, kteří předpověděli narození Ježíše Krista. Tato
svíčka představuje naději. Na druhou neděli adventní, je zapálena svíce, která reprezentuje lásku,
někdy označovaná jako „betlémská“, symbolizující Kristovy jesle. Na třetí adventní neděli je zapálena
růžová, tzv „pastýřská“ svíčka, která představuje radost. Čtvrtá adventní svíčka se pak nazývá
„andělská“ a symbolizuje mír a pokoj.
Třetí adventní neděle bývá označována v křesťanských kalendářích jako „Radostná“ lat.
Gaudete. Psychologie tvrdí, že každý člověk má v sobě světlo i stín a my se obvykle domníváme, že
radost můžeme prožívat jen v oněch světlých stránkách života a smutek zase v temných. Proto
investujeme nemalé množství energie do potlačování stinných stránek. Ovšem dokonalou radost
najde pouze ten, kdo přijal i svůj stín, kdo se s ním smířil. Mně osobně je blizký názor Wilfrida
Stinissena, který přirovnává člověka ke gumovému míčku, který se pod tlakem pružně zploští, aby se
znovu vrátil do své kulaté původní podoby. Je to obrazem toho, že po každém bolestném období
můžeme nelézt znovu hlubokou radost. O radost totiž není potřeba usilovat. Radost dostaneme jako
dar, jestliže milujeme. Vykácíme-li ovšem všechny švestky v zahradě, připravíme se o slivovici,
porazíme-li všechny stromy lásky ve svém srdci, připravíme se o radost. Jedno čínské přísloví říká: „Co
děláš s radostí, to tě nikdy neunaví.“
Pokud se křesťan zamyslí, proč je Bůh šťastný, může dojít k překvapivé odpovědi - protože nikdy
nemyslí na sebe. „Radostná" adventní neděle nám chce, dle mého skromného názoru připomenout,
že jsme zváni k tomu, abychom jednali podobně.
PAVEL KONZBUL
http://konzbul.bigbloger.lidovky.cz/c/450947/Gaudete-treti-adventni-nedele.html

